เมื่ อวันที่ 18 กันยายน 2558 กระทรวงเกษตรและทรั พยากรน้ าของออสเตรเลี ย (Minister for
Agriculture and Water Resources) ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์การพบผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม “Coconut Milk
Drink” ที่นาเข้าจากประเทศไทย มีการปนเปื้ อนนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่ งเป็ นสารก่อภูมิแพ้สาคัญที่ตอ้ งระบุ
บนฉลากสิ นค้าอาหารที่นาเข้าสู่ ออสเตรเลีย โดยทางการออสเตรเลียได้เรี ยกคืน (Recall) ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ก่อนที่สินค้าจะถูกวางจาหน่าย และนาตัวอย่างไปวิเคราะห์หาส่ วนผสมของนมต่อไป
รายการสารก่ อภูมิแพ้ สาคัญ
ทีต่ ้ องระบุบนฉลาก :
Egg and egg products
Milk and milk products
Fish and fish products
Crustacean and their products
Peanuts and soybeans, and their
products
Cereals containing gluten and their
products, namely, wheat, rye, barley,
oats and spelt and their hybridised
strains
Tree nuts and sesame seeds and their
products other than coconut from the
fruit of the palm Cocos nucifera
Added Sulphites in concentrations of
10 mg/kg or more
Must also be declared on food labels
of packaged
อ้ างอิงตาม Australia New Zealand
Food Standards Code, Standard 1.2.3.
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จากปั ญ หาดัง กล่ า วเกิ ด จากการที่ ผูผ้ ลิ ต หลายรายจากหลาย
ประเทศไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บของหน่ ว ยงานมาตรฐาน
อาหารออสเตรเลียนิวซี แลนด์ (Food Standards Australia New
Zealand : FSANZ) ในการระบุขอ้ มูลสารก่อภูมิแพ้ลงบนฉลาก
“the presence of an undeclared allergen (Milk/Dairy)”
ซึ่ งการถูก Recall ในประเด็นนี้ เริ่ มขึ้ นตั้งแต่ปี 2557 โดยใน
เดื อ นสิ งหาคม 2558 บริ ษัท ของเวี ย ดนามได้ ส่ ง สิ นค้ า น้ า
มะพร้าวไปยังออสเตรเลีย คือ Coconut milk จึงอาจเป็ นเหตุให้
เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์กลุ่ม “Coconut Milk Juice” ,
“Coconut Milk Powder” และใกล้เคียง ที่พบการปนเปื้ อนนม
ตามรายละเอียดในประกาศ จึงทาให้ถูกเรี ยกคืนสิ นค้าเนื่องจาก

มีความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิ ดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะผูท้ ี่อาจมีภาวะภูมิแพ้เฉี ยบพลัน รุ นแรง
(Anaphylaxis) จากการบริ โภคผลิตภัณฑ์นม ดังนั้น ออสเตรเลียจึงให้ความสาคัญกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์
สิ นค้าเกษตรและอาหาร ซึ่ งถื อเป็ นมาตรการสาคัญที่ ส่งเสริ มความปลอดภัยและทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่เหมาะสมต่อความต้องการ
โดยในกรณี ของผลิตภัณฑ์ Coconut Milk หน่วยงาน CODEX ซึ่ งถือเป็ นหน่วยงานสาคัญด้านความ
ปลอดภัยอาหารของ WTO ได้กาหนดนิ ยามไว้ จากข้อมูลการใช้ชื่อน้ ามะพร้าวตามมาตรฐาน codex จัดอยู่
ในหมวดสิ นค้าอาหาร Fruit juice (14.1.2.1) ซึ่ งใช้คาว่า Coconut Water ส่ วน Coconut milk ซึ่ งอาจหมายถึง
กะทิ ตามมาตรฐาน CODEX STANDARD FOR AQUEOUS COCONUT PRODUCTS – Coconut Milk
and Coconut Cream - (CODEX STAN 240-2003) ว่าด้วยผลิตภัณฑ์มะพร้าวและกะทิ ซึ่ งหากมีการผสมนม
หรื อผลิตภัณฑ์นม กฎหมายอาหารหรื อมาตรการความปลอดภัยในประเทศส่ วนใหญ่กาหนดให้ตอ้ งระบุนม
ในส่ วนประกอบ หรื อแสดงฉลากระบุขอ้ ความเตือนปนเปื้ อนสารก่อภูมิแพ้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าสิ นค้า Coconut Milk Drink อาจเป็ นสิ นค้ากะทิพร้อมดื่มที่มีส่วนผสม
ของ Caseinate (วัตถุเจือปนอาหารที่สกัดจากโปรตีนนม) แต่บริ ษทั ไม่ได้ระบุส่วนผสมดังกล่าวลงในฉลาก
ซึ่ งสมาคมฯ ไม่มีขอ้ มูลรายละเอียดของสิ นค้านี้ ว่าเป็ นน้ ามะพร้าว 100% หรื อกะทิพร้อมดื่ มที่มีส่วนผสมที่
อาจให้เกิ ดภูมิแพ้ ดังนั้น จึงต้องรอประกาศผลวิเคราะห์จากประเทศออสเตรเลี ยว่ามีส่วนผสมจากนมหรื อ
โปรตีนนมในสิ นค้าข้างต้นหรื อไม่ โดยในเบื้องต้นสมาคมฯ ได้แจ้งข้อมูลให้กบั สมาชิ กผูผ้ ลิ ตน้ ามะพร้ าว
และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระมัดระวังเรื่ องการแสดงฉลากอาหารของประเทศคู่คา้

ที่มา:

1. http://www.foodstandards.gov.au/consumer/safety/Pages/Coconut-milk-drinks.aspx
2. https://www.comlaw.gov.au/Details/F2010C00337/Download
3. รู ปภาพประกอบจาก Shutterstock
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